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De prioriteit van de humane 
ontwikkeling ligt bij de hersenen

Humane groei is speciaal

Adapted from: M Crawford

Een neushoorn van 4 jaar weegt 1000 kg; de hersenen 350 g



Neonatale hersen beschadigingen

De meest voorkomende schade voor het 
brein van een premature neonaat:

Slechte / suboptimale voeding



Ehrenkranz et al. Pediatrics, 1999

Groei in utero vs NICU

Cole et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2014

20141999



• 2760 neonaten, AD 24-32 wkn, 
geboren in Frankrijk, 2003-2009

• Odds ratio voor suboptimale 
neurodevelopmental outcome
(Brunet-Lézine test <85)

• Statistische correctie voor 
antenatale en postnatale 
karakteristieken en aandoeningen
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Groei op NICU gerelateerd aan outcome op leeftijd 2 jaar



Een complex geheel

neonatale groeiziekte

outcome

voeding



Groei… en ontwikkeling

Kapellou et al. PLoS Med 2006

Smyser et al. J Paediatr Child Health 2012

113 premature neonaten
(AD 23 - 30 wkn)



• Totale brein volume verdrievoudigd gedurende het 3e trimester
• Aantal neuronen piekt bij 28 wkn (nadien fysiologische apoptose helft neuronen)
• Bij 34 wkn, worden iedere seconde 40.000 nieuwe synapsen gevormd

Tau et al, 2010 
Neuropsychopharmacology

Foetale hersenontwikkeling



Buccale colostrum
• In utero: amnion vocht (relatief veel immuun- en groeifactoren) in contact met oropharynx
• A terme geboorte: moedermelk in contact met oropharynx geassocieerd lymfoïd weefsel

• Prematuren hebben maagsonde
• Hypothese: colostrum, vol met 

immuun- en groeifactoren, 
in wangzak beïnvloedt 
rijping  immuunsysteem 
en darmen gunstig

• Minder NEC / sepsis?



Buccale colostrum

Alleen positieve resultaten van studies 
uit Brazilië, China, Egypte en India

Meta-analyse: 
Tao et al; Eur J Clin Nutr 2020 

NEC

Sepsis

Mortality



The Speed of Increasing Milk Feeds Trial (SIFT)

Dorling et al. NEJM 2019

Gemiddeld geboortegewicht 1140 g, AD 29 wkn
15% < 26 wkn
21% SGA

Hoe snel voeding op te hogen?

55 NICUs Engeland/Ierland



Resultaten



NECSubgroepen



Oddie et al. 2017

Meta-analyse

Ophogen voeding:

Langzaam (15-20 mL/kg/d)
- vs -

Snel (30-40 mL/kg/d)

NEC graad 2/3

Sepsis



Voedingsintoleratie
• Wat is voedingsintolerantie?
• Wat is voorspellend voor NEC of sepsis?

• Bolle buik? Zichtbare darmlissen?
• Maag retentie? Volume/kleur?
• Spugen         ?
• Peristaltiek?
• Persen?
• Geen dagelijkse ontlasting?
• Bloederige ontlasting 

Maagretentie:
• Evenwicht tussen voedingsintake, speeksel en maagsap productie en maagontlediging
• Onduidelijk of voorspellend voor voedingsintolerantie
• Bepaling maagretentie risico slijmvlieslaesies maagwand



RCT in Florida, USA <1250 g gerandomiseerd <72 u na geboorte:
• 143 prematuren, gemiddeld AD 27 wkn, en GG 900 g:

• Routine maagretentie bepaling voor iedere voeding
• Alleen controle aantal cm diepte voorafgaand aan voeding

• Bij klinische twijfel wel controle retentie (bij 26% vd neonaten)

• Resultaten geen routine bepaling retentie:
• Sneller dagelijks ophogen enterale voeding (17.9 vs 20.7 mL/kg/d)
• Minder lang centrale lijn
• Evenveel sepsis of NEC

Parker et al.



Meta-analyse: 3 gerandomiseerde studies
NEC stadium 2 of 3, of SIP:

Duur parenterale voeding (dgn):



Protocol Enterale Voeding 2019

Bepaling maagretenties bij goede kliniek: 
• te aspecifiek
• geen goede voorspeller voor 

voedingsintolerantie of pathologie

Conclusie





Moedermelk

“Formula milk is just a food, whereas breast milk is a 
complex living nutritional fluid that contains antibodies, 
enzymes, and hormones, all of which have health benefits” 

Hoddinott, BMJ 2008

It’s Alive! 

• >200 bacterial phylotypes

• Live immune cells

• Maternal stem cells
Bode, Adv Nutr 2014



Moedermelk ingrediënten

Field CJ. The immunological components of human milk and their 
effect on immune development in infants. J Nutr 2005;135:1-4



Moedermelk immunologie

Field CJ. The immunological components of human milk and their 
effect on immune development in infants. J Nutr 2005;135:1-4





400x vergroting

Moedermelk en kunstvoeding onder de microscoop

https://www.youtube.com/watch?v=uPi5V0PZXQI

https://www.youtube.com/watch?v=uPi5V0PZXQI




Proving the impossible?

• Geen gerandomiseerde studies mogelijk eigen moedermelk versus kunstvoeding
• Reversed causation en confounders, bv:

• Maternale ziektes of stress bij ziekste neonaten, die moedermelk productie 
belemmeren

• Hoger IQ, SES, en niet-roken zijn geassocieerd met meer borstvoeding en 
betere kind uitkomsten (bv asthma en roken)

• Residual confounding



2 Franse cohorten:
• LIFT (AD < 33 wkn; geboren 2003-2008): 

n=1463 met vragenlijst (ASQ) lftd 2j
• EPIPAGE (AD 22-32 wkn; geboren in 1997):

n=1462 met neuropsychologische test (K-ABC) lftd 5j

Propensity score:
- maternal: age, BMI, maternal education, SES, parity, antenatal corticosteroids, 

multiple pregnancy, complication of pregnancy,  inborn/outborn.
- neonatal: GA, BW Z-score, congenital malformations, MV duration, BPD, PDA, 

NEC, surgery, cranial ultrasound abnormalities, LoHS.

LIFT
OR (95% CI)

EPIPAGE
OR (95% CI)

Suboptimale
uitkomst

0.6 (0.5 to 0.9)
p=0.005

(ASQ < 220)

0.7 (0.5 to 0.9)
p=0.008

(K-ABC < 85)

Associatie tussen borstvoeding bij ontslag en
neurologische ontwikkeling

Associatie tussen duur moedermelk/borstvoeding
en neurologische outcome

Gecorrigeerd voor AD, GG, geslacht, en propensity score



• Cohort studie 180 prematuren AD <30 wks, geboren in Melbourne, tussen 2001-2003
• Correlatie tussen aantal dagen waarop eigen moedermelk intake >50% van de enterale voeding was 

(gedurende de eerste 28 dagen) en de lange termijn outcome

MRI op a terme leeftijd: β = aantal mL toename van 
brein volume per iedere dag >50% moedermelk

Adjusted for age at assessment, sex, GA, SES, multiple 
gestation, CRIB, ante- or postnatal corticosteroids, BPD, 
sepsis, NEC, and birth-to-term weight z-score changeMRI op lftd 7j: geen duidelijke verschillen

Bayley score en IQ: β = toename test 
resultaat per iedere dag >50% moedermelk

2016



Nederlandse Moedermelk Centrale: 1948 - 1973

Amsterdam 1954

1973: gesloten ivm verbeterde kunstvoedingen
Jaren ‘80:     wereldwijd abrupte sluiting melkbanken tgv HIV epidemie



Donor milk banks Canada: 
2016: 3 (1 planned)

USA:
2003: 6
2014: 18
2019: 26 (5 planned)
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Figure from: Human milk pasteurization: benefits and risks. 
O’Connor et al. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2015

• Aanbevolen voor premature neonaten door WHO, 
AAP, en ESPGHAN bij onvoldoende eigen moedermelk

• A terme melk:
• Laag in macro- en micronutriënten
• Laag in immunologische moleculen

• Transport & bereiding:
• Meermaals vriezen & ontdooien
• Meerdere malen in nieuwe (plastic) flesjes
• Pasteurisatie

 verlies van nutriënten
 verlies van immunologische factoren

Donor melk
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Holder Pasteurisatie (30 min bij 62.5 °C) Source: Human milk pasteurization: benefits and risks. 
O’Connor et al. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2015



Study Design

Dag 0:
Start

interventie

Dag 10: 
Einde 

interventie

Dag 60:
Einde 

follow-up

Antenataal:
Informed
consent

Geboortegewicht 
<1500 g

Eigen moedermelk
+ donor melk (n=183)

Eigen moedermelk
+ kunstvoeding (n=190)

Eigen moedermelk + BMF
en/of

Preterme kunstvoeding

Corpeleijn et al.



Primary outcome:
Overleving zonder infectie of NEC op dag 60:
• Geen verschil

Secondary outcomes:
Tijd tot volledig enterale voeding: 
• 10 vs 11 dagen (niet significant)

n=183
n=190

Corpeleijn et al.



0% eigen moedermelk

1-50% eigen moedermelk

> 50% eigen moedermelk
• Intake eigen moedermelk 

gedurende de eerste 10 dagen 
wél gerelateerd aan uitkomst 
(overleving zonder NEC/sepsis)

Post-hoc analysis

Corpeleijn et al.



Quigley et al, 2019

Meta-analyse donormelk (4 studies; 955 prematuren):
• geen effect op voorkomen infectie of overlijden
• mogelijk gunstig effect op voorkomen NEC
• slechtere groei

NEC



• Trends in Californische database DM beschikbaarheid en NEC incidentie
• 42532 prematuren <1500 g, geboren 2007-2013
• Percentage NICUs waar DM beschikbaar was, steeg van 21 naar 41%

45
53 53

62

2007 2013 2007 2013

Borstvoeding bij ontslag (%)

5,7

2,9

6,6

4,3

2007 2013 2007 2013

NEC incidentie (%)

Geen DM
n=16992

DM ingevoerd
n=10823

Geen DM
n=16992

DM ingevoerd
n=10823

Odds ratio NEC 1.15 (95% CI 1.03 – 1.28) als geen DM beschikbaar
(na correctie voor achtergrond variabelen)

Leidt beschikbaarheid donormelk tot:
• Lagere hvh eigen moedermelk door beschikbaarheid acceptabel alternatief?
• Hogere hvh eigen moedermelk door verhoogde aandacht voor moedermelk?



Conclusies

• Premature geboorte is een noodgeval qua voeding!

• Voedings tekorten en groeifalen komen (te) vaak voor

• Suboptimale voeding is deels iatrogeen

• Suboptimale voeding vormt de meest voorkomende schade aan het brein

• Buccale colostrum heeft geen duidelijk effect op morbiditeit of mortaliteit

• Doel moet zijn om de voeding dagelijks met 20 – 30 mL/kg/d op te hogen

• Het standaard bepalen van retenties is niet zinnig en vertraagt slechts de tijd tot volledig enteraal

• (Own) breast is best

• Eigen moedermelk >>>> donormelk > kunstvoeding
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